Notulen Vergadering van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Harlingen
25 mei 2021
Aanwezig
De heer R. Sluiter, burgemeester
De heer E. de Groot, wethouder
De heer H. Boon, wethouder
De heer P. Schoute, wethouder
Mevrouw S. van den Broek, gemeentesecretaris

1

Opening en vaststellen agenda

2

Notulen van de vergadering van 18 mei 2021

3

Raadsvergadering / Commissievergadering
De eerstvolgende commissievergadering is 2 juni 2021.

4

Bespreekstukken

4.a

Beleidsplan 2021-2024 van de Bestuurscommissie van het Hannemahuis
1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het beleidsplan
2021-2024 van museum Hannemahuis.

4.b

Concept jaarverslag 2020 en ontwerpbegroting 2022 hûs en hiem
1. De raad voor te stellen het concept jaarverslag 2020 GR hûs en hiem voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De raad voor te stellen de ontwerpbegroting 2022 GR hûs en hiem voor
kennisgeving aan te nemen en hierover geen zienswijze in te dienen.

4.c

Eenmalige subsidie aanvraag Vestdijkfestival
1. In te stemmen met het houden van een Literair Festival, het Vestdijk Festival.

2. Een subsidie van € 10.000,- eenmalig beschikbaar te stellen aan de
Bibliotheken Noord Fryslân tlv van het budget Centraal Comité 4-5 mei.
4.d

Pilot 'Met elkaar, uit elkaar'
1. In te stemmen met de pilot 'Met elkaar, uit elkaar'.

4.e

Start voorontwerpfase bestemmingsplan Almenum
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – Almenum'
en deze zes weken ter inzage te leggen.
2. De raad schriftelijk te informeren over de stand van zaken en het
vervolgproces.

4.f

Huidig en nieuw beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH)
1. Aan de raad voor te stellen het huidig VTH-beleid te hanteren tot en met het
tweede kwartaal van 2022.
2. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de geschetste hoofdlijnen
van de aanpak om te komen tot nieuw VTH-beleid.
3. In te stemmen met het hanteren van het huidig uitvoeringsprogramma VTH
tot en met het tweede kwartaal van 2022.

5.

Uitnodigingenlijst van week 21
De uitnodigingenlijst van week 21 wordt doorgenomen.

6.

Sluiting
Vastgesteld op 2 juni 2021
, de voorzitter

, de secretaris
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